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-٥-    معا ندخل الجنة                                معا  نحفظ القرآن

              دقيقة    ٣٠   يف بإتقان  اخلطة الدقيقة حلفظ صفحة من كتاب اهللا        
 

 ويرس كتابه للـذكر واحلفـظ ,احلمد هللا الذي أنزل عىل قلب عبده القرآن       
والصالة والـسالم عـىل نبيـه حممـد . عىل الشيخ الكبري واألعجمي والغلامن

 وأصحابه األخيـار مـا تـواترت علينـا الـنعم الرساج املنري وعىل آله األطهار
 : وتعاقب القمران وبعد

  : ما قبل اخلطة      
 إذ ,فقد أعلنت منذ عامني بمسجدنا عن مرشوع تعجب منه الكثريون                

  من كتاب اهللا خالل ثالثـني دقيقـة ال تزيـد  كاملةكان يدعو إىل حفظ صفحة
د وقـر يف قلـوهبم أنـه ال سـبيل إىل  ال سيام وقـوذلك يوميا عقب صالة الفجر

 .حفظ القرآن بعد سن الصبا الذي فاهتم قطعا
 خائفـا مـن عـدم نجـاح ُ كـم كنـت, ولن أخفي عنك أهيا القارئ الكـريم            

املرشوع أو عدم الوفاء بام وعدت به من حفظ للصفحة الواحدة خالل ثالثني 
هـم وتتبـاين ثقافـاهتم ُأعامرَّ خاصـة وإن رواد املـسجد  تتفـاوت ,دقيقة فقط 

فقـد كـان حيـرض جملـسنا  ,  وقدراهتم عىل القراءةوختتلف مستويات تعليمهم 
 مل يتجـاوز الثانيـة يهذا الشيخ الكبري الذي جتاوز السبعني والفتى الصغري الذ
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 وإن تعدي الوقت املحـدد املنـصوص عليـه يف اإلعـالن لـن ,عرش من عمره 
رتباطهم بأعامهلم وأشغاهلم اخلاصة والذي جـاء يتقبله الناس كرها ال طوعا ال

 .املرشوع ليخرتق نظامهم املستقر يف احلياة
ن  كان حيرضه الطبيب واملهندس واألستاذ والعامل وأيضا الذي مل يك    ولقد

لديه دراية إال بمجرد القراءة املجردة وليس لديه أي معلومـات عـن أحكـام 
 .قراءة القرآن الكريم وجتويده

ومع أن جملسنا كان كـل يـوم عقـب صـالة الفجـر إال أن بعـض النـساء       
حرصن عىل احلضور بصحبة ذوهيـم مـن الرجـال ليـشهدن اخلـري وحيفظـن 

ولن أنسى ذلك الشاب الذي كان يـأيت حتـت األمطـار سـريا عـىل ,  القرآن 
األقدام وقد اصطحب والدته وزوجته وابنته التي مل تستكمل  آنـذاك عامهـا 

 تـشتاق , لقد جاءوا مجيعا وكأهنم قد خرجوا من بيتهم يف رحلة ممتعة ,الثاين 
 يوم مع القـرآن يف وقـت صبيحة كل  فأمجل بموعد ,نفوسهم إىل كالم رهبم 

 . َّشهده املالئكة الطوافوني
ثم يعقد أصابعه بأذكار ما بعد ُما أمجل أن يبدأ املرء يومه مع صالة املؤمنني      

تحضن مصحفه ليحفظ بل حيتفظ بـصفحة كاملـة مـن الصالة ثم بعد ذلك ي
 . كتاب ربه يف قلبه ثم ينقلب إىل أهله مرسورا بام أنعم اهللا عليه من حفظ كتابه
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 واجتمع خلق كثري ممن تاقت نفوسهم إىل احلفظ ومل ,وبدأ تنفيذ املرشوع       
 يستطيعوا وذلك ألسباب كثرية لعل أمهها فساد الطريقة أو عـشوائية العمـل

 أضف إىل ذلك عدم املراجعة وهذا األخري هو ,أواالنتظام فيه وعدم دوريته 
 .أخطر األسباب وآكدها

لقد كان موعدنا مع الصفحة األوىل بعد صـفحة سـورة الفاحتـة وفـواتح      
سورة البقرة  بمثابة اختبـار لـصدق نياتنـا وقـوة عزائمنـا وسـالمة أهـدافنا 

غرق حفـظ الـصفحة األوىل وإن شـئت  ولقد است,وصحة طريقتنا يف احلفظ 
استغرق وضع اللبنة األوىل يف بنياننا ثالثني دقيقة دون زيـادة أو نقـصان : قل

للصفحة بحول اهللا تعاىل وقدرته وهـم متعجبـني  وخرج اجلميع بحفظ رائع
, أن لد كل واحد منهم القدرة عىل حفظ صفحة كاملة يف مثل ذلك الوقت 

 ومضوا يف طريقهم بحب وشوق وفرحة ,هم وقويت عزائمطابت نفوسهم,ف
 فقد قال شيخ كبري يناهز السبعني  حيرض هذا ,ظهرت يف وجوههم وكلامهتم 

واهللا إين ألنام عىل فرايش يف شوق وفرحة يف انتظـار صـالة الفجـر  : املجلس
كام الطفل الصغري الذي ينام ليلة العيد وال يريد أن ينام فرحا سعيدا بأن ليلته 

 ! أيام العيدِها بأولُأيت صباحتلك سوف ي
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وتعاقبـت املجـالس القرآنيـة حتـى أدركنـا الـصفحات , ومضت األيـام     
 من سورة النور وأصبح حفظ الصفحة من سورة يونس أو النحل أو ةاألخري

األنبياء أو احلج أو غريهن من السور التي خيـشى كثـري مـن النـاس حفظهـا 
 دقيقـة ٣٠من عرشين دقيقة وليس لصعوبتها كام يزعم البعض يستغرق أقل 

ويرجع ذلك إىل عوامل كثرية أمهها املواظبة التي تأيت هـي بـدورها فتـدرب 
 .الذاكرة عىل التحصيل اجليد واالستيعاب املثمر

خـتالف يف ى أن تنتج عن االذكرت من العقبات التي كنت أخشوفوق ما      
د كان هناك عقبـة خطـرية  ق,تباين يف مستو التعليم والثقافات الاألعامر أو 

ُتواجهني وهي حداثـة آيـات الـصفحة عـىل العقـول أو بمعنـى آخـر غربـة 
 فلربام كان هـذا لقـاؤه األول مـع اآليـات التـي يريـد ,عىل املتلقي الصفحة 

وهـذا بـدوره جيعـل األمـر أكثـر صـعوبة ومل يكـن , حفظها يف جملسه ذلك 
 مــن طريقــة والقــبيل باسـتطاعتي إلــزام احلــضور بواجــب التحــضري اللــييل

للقضاء  عىل تلك املشكلة وذلك ألن احلـضور مل عىل األقل احلصون اخلمسة 
 لذا أعود فـأقول ,ن ثابتا بعض الشيئ يف عدده يكن ثابتا يف أشخاصه وإن كا

إن هذا املرشوع ال يغني عن طريقة احلـصون اخلمـسة وإن التـزام واجبـات 



 www.facebook.com/hefzcenter   دقيقة٣٠الخطة الدقيقة لحفظ صفحة من آتاب اهللا بإنقان في 

-٥-    معا ندخل الجنة                                معا  نحفظ القرآن

بوعي واللييل والقبيل وغـري طريقة احلصون اخلمسة من حيث التحضري األس
 !يعيش بإذن اهللا طويال.. ذلك أقوم سبيال حلفظ حمكم البنيان 

 توضيح رضوري       
قد يظن بعض إخواننا وأخواتنا ممن طالعوا عنوان هذه الرسـالة والـذي        

ومـا :  فيقولـوا, اهللا خالل ثالثني دقيقة جاءت بوعد حلفظ صفحة من كتاب
الكاملـة  إننا نحفـظ الـصفحة ? , فوما العجيب يف ذلك. .? اجلديد يف ذلك 

  ! دقائق ١٠−٥خالل 
 أال وهـو أن ,وأريد أن أقول هلؤالء الكرام وألفت أنظارهم إىل شيئ هـام      

 هو ذاك احلفظ الذي يـستطيع أحـدنا أن يـصيل بـه  − هنا احلفظ الذي نعنيه 
 .فظالذي ليس بحُإماما إن طلب منه ذلك وليس هذا احلفظ 

 دقـائق للـصفحة ١٠ −٥خالل   ظفرت بهأما احلفظ الذي تعتقد أنك           
 أو تستطيع أن تقيم عليـه دولـة  , إليهَالواحدة فليس هو احلفظ الذي تطمئن

  الـنفسإقامـة  وأنا وأنت أهيا الكريم عىل يقني من هذا فالبد مـن ,املراجعة 
 . قبل فوات األوانعىل تلك احلقيقة 

  – إن علمت أن كاتب هـذه الكلـامت  أهيا القارئ الكريملك تعجبولع       
قد أتـم حفظـه للقـرآن  خـالل مخـسني يومـا دون  −لطف اهللا به يف الدارين 
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متابعة ملا يطلقون عليه الربجمة اللغوية العصبية أو تغيـري العقـل وغـري ذلـك 
ا احلفـظ من ضحاي:  وأستطيع أن أطلق عىل نفيس ,وإنام هو تيسري اهللا وعونه 

لـذا فأنـا , الذي مل يكن حفظا بمعنى الكلمة إال يف بعض الـسور ) املترسع (
: ياته إن أردت أن حتفظ رسيعا دون رعاية آلداب احلفظ وتقن ,أنصحك اآلن

 ! تفعل وأنا لك ناصح أمنيإياك ثم إياك أن 
 أتقرؤهن عن ظهر قلب?      

ة التـي حتكـي لنـا أن امـرأة ُ  لعلك تذكر معي اآلن تلك الواقعة الصحيح     
جاءت إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم هتب نفسه لـه ليتزوجهـا , فلـام مل يقبـل 
النبي صىل اهللا عليه وسلم , طلب أحد الصحابة احلـارضين زواجهـا ولكنـه 

لو خامتا من حديد , مل يكن يملك إال إزاره ,  فقال وكان فقريا ال يملك شيئا 
 معـي سـورة كـذا :قـال ?ماذا معك مـن القـرآن: مالنبي صىل اهللا عليه وسل
  .ُّ, أخذ يعدهاوسورة كذا وسورة كذا 

 . نعم: قال, ?أتقرؤهن عن ظهر قلبك :سأله النبي صىل اهللا عليه وسلم 
 .كها بام معك من القرآنُ قال اذهب فقد ملكت

  ,! , وياهلا من كلمة ) معك(تأمل قول النبي صىل اهللا عليه وسلم 
  ?) معك(عنى  هذه الكلمة ; كلمة أتعرف ما م
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 يف قلبك تعمره وال يغيب عن لسانك لفظه? معك
 يف كل مكان ; يف حرضك ويف سفرك , ال تفارقها وال تفارقك? معك
 يف كل زمان ; ليال وهنارا , بكرة وعشيا ? معك
 يف كل حال ; قائام وقاعدا وعىل جنبك , راجال وعىل دابتك? معك
 ك , جير عىل لسانك جمر النفس?خمتلطا بلحمك ودم معك
 كام هي سورة الفاحتة? معك
اآلن اآلن , وليس كام يقول البعض عندما أراجع الـسورة كـذا تكـون  معك

 .سهلة وغري ذلك من تلك املقاالت
وهبذا يتبني لك كيف وضع  النبي صىل اهللا عليه وسلم أساس دولة احلفظ     

, واحلفظ الـذي  ) معك(لمة واحدة َّالفذ  ووضح  صفات احلفظ املتقن يف ك
 !فإنه ليس بحفظ , فتأمل )معك(ليس 

ُ  وملا كان كثري من الناس عندما يسئل مثل سؤال النبي صىل اهللا عليـه وسـلم  َّ
أجاب بأنه حيفظ كذا وكذا , أعاد النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم بـصيغة أكثـر 

ي جيـب أن يكـون اقرتابا وأشد التصاقا من ماهية احلفظ القـوي واحلـال التـ
  ?أتقرؤهن عن ظهـر قلـب :عليها حفظ احلافظ , فقال صىل اهللا عليه وسلم

 بـأول تـذكريال إىل املصحف أو مراجعة احلفظ أو  أو افتقار  بدون حاجة:أي
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 فأجـاب الـصحايب .دون حاجة إىل حفـظ جديـد? : إن شئت فقل, أو  اآلية
ِاملتقن بكل ثبـات فاوضـات أو معاهـدات  واسـتقرار , بـال اسـتثناءات أو مُ

َّ فزوجه النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم ; ألنـه .نعم: بتجويد احلفظ يف املستقبل َ
حقيقة احلفظ وحقق رشطه ; قراءة عن ظهر قلب , فهنيئا ملن كان كبد أصاب 

 !مهرها القرآن
  :    والدرس املستفاد من هذه القصة

حفظك قويا مـستقرا يف   البد أن يكون ٍ بحق ,  تكون حافظا للقرآن  حتى    
 .  يف كل مكان وزمان , فاستعن باهللا وال تعجز)معك ( القلب والذاكرة

  وقد جاء ىف أحاديث النبي صىل اهللا عليه وسلم ما يؤيد هذا املعنى ويؤكـده 
 مـع الـسفرة الكـرام  − لـه وهـو حـافظ −مثل الذي يقرأ القرآن : حينام قال

 .ة ريض اهللا عنهاالربرة , رواه البخاري من حديث عائش
 يغيب عن ذهنك أبدا أن الـسهو أثنـاء القـراءة أو الغفلـة ن أ ال جيب     لكن

أثناء التسميع عىل الغري أو يف حاالت اإلرهاق , ال يسلب منك صفة املهارة , 
 !طاملا أنه أمر عارض له أسبابه العارضة ; فالقرآن غالب
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  :هكذا فليكن احلفظ
 مروان بن عبـد امللـكأن اخلليفة يف سري أعالم النبالء اإلمام الذهبي  ذكر     

 ,عنـه   ريض اهللا عبد الرمحن بن صخر الدويس هريرة أيبالصحايب أرسل إىل 
 وأجلـس كاتبـه , عن حديث رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمفجعل يسأله

 دعـا ,َحتى إذا كان رأس احلول,َخلف الرسير ليكتب ما يتكلم به أبو هريرة 
  فجعل يسأله عن ذلك,احلجاب من وراء  وأقعد كاتبه,رة مرة أخر أبا هري

 . وال قدم وال أخر,فام زاد أبو هريرة وال نقض:  يقول كاتب مروان,الكتاب 
 !هكذا فليكن احلفظ :الذهبي احلافظ املتقن قائال وقد علق اإلمام

وره يعت بعد عام كامل وحفظ أيب هريرة ريض اهللا عنه مل يتغري ومل .. !?أرأيت
منبهرا , وهذا ما سيجعلك   وهذا ما جعل اإلمام احلافظ , الذهبي ,,النسيان 

 . بإذن اهللا تعاىل,تصحح املسار وتصنع حفظا جديدا مديدا 
 وهـو مـن , عمـره  مـن الشيخ الوقور الـذي نـاهز الـستنيذاكولن أنسى    

اللفظيـة املتشاهبات   أجتاذب معه احلديث عننت عندما ك,املكفوفني  احلفاظ
الطريـف اجلديـد  ما:  فقال ىل,ونحن مستقلون للقطار وسط ازدحام عظيم 

 فـأطرق مفكـرا باحثـا يف ,أين ورد اللفظ كذا يف القرآن:  فقلت, املتشاهباتىف شأن
مـا :  فقلت له مازحـا, فغاب أقل من دقيقة ومل جيب ,إجابة سؤايل عن  ذاكرته
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 ,)! أقـل مـن دقيقـة( كـذا  اإلجابـة هَشـيخنا الكـريم تـأخري اعتدت منـك
 أنـا ,مهال : وتزلزلت أركانه سكتة تصدع هلا سقف حفظيُم ففاجئنى بإجابة

  .صحيحة ثم أجاب عىل سؤاىل إجابة! اآلن يف سورة التوبة 
بحثه نه كان يمرر ذاكرته عىل مجيع القرآن ويف خالل أقل من دقيقة أهنى إ :أي

  .يف الثلث األول من القرآن) االلكرتوين(
 ويؤم به الناس ليال ,ًومن خرب هذا الشيخ أنه كان حيفظ جزءا كامال فجرا      

  ! هـى عـدة شـهر رمـضان,عىل مد ثالثني يوما وذلك يف صالة الرتاويح 
 !ّ أهيا القارئ املحب هكذا فليكن احلفظو

 ا دقيقة أراهـ٣٠ فإن , اتفقنا عىل ماهية احلفظ الذي ينبغي –ُ أعتقد –وبام أننا 
م باملهمة عىل أكمل الوجوه رشيطة أال يكون هذا آخر عهدك بالصفحة ستقو

 املـصاهرة   املصاحبة وتلـكوإنام هلا عليك حقوق بعد هذه, التي تم حفظها 
  االنصهار يف بوتقة قلبكذلك و

إنفاذ وصية رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم      إن هذه احلقوق جتتمع كلها يف 
 أعنـي ,كريم واحلفاظ عىل تلك اجلواهر الثمينـة بمراعاة حق حفظ القرآن ال

عـز جهـات  وأ , بقـاع بـدنكأرشفاآليات الكريمة التي نزلت ضـيفا عـىل 
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 والـذي صـالحك بـصالحه , موضع نظـر اإللـه , ديوانك امللكي ,ْوعيك 
 . إنه قلبك,وفسادك بفساده 

  " املعاهدة"معاهدة 
التي جاء فيهـا رضورة عقـد هذه وصية رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم و      

 هذه املعاهدة نقلها لنـا الـصحايب ,  القرآن الكريم و اظ ــــ بني احلفمعاهدة
   : ها ُّها اإلمام البخاري يف صحيحه ونصاحلافظ أبو موسى األشعري ووثق

 
  

بعـد أن وضـعت  −املـشتاقُّ أهيا القارئ املحب −  أيضاماذا يمكنني أن أصنع      
.. تصوهنا ... حتتفظ هبا ..  اإلطار لكي حتفظها ذلكمة يف لك  هذه الوصية العظي

 ! ?تعمل هبا .. تعتني هبا 
     من شكو  أكثر طالب حفظ القرآن الكريم من تفلت ألعجب حقا وإين        
    مل  ( وضياع املحفوظ القريب الذي بعد حفظه) الذي هجروه(املحفوظ البعيد   
 !!نفذوه ُلم يف نبيهم  َنصح وأنساهم الشيطان  )يتعاهدوه   

   ليال بعد .. يوما بعد يوم .. ختمة بعد ختمة .. شهرا بعد شهر تعاهدوا القرآن 
 .. قربتك .. مواساتك .. فرحتك .. اجعله حياتك .. حلظة بعد حلظة .. ليل  
 . وضياءك  ..نورك.. نجاتك   

ُمن اإلبل يف عقلها   تفصيا    ده هلو أشد تعاهدوا القرآن فوالذي نفيس بي     ُ  
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وإذا  ... "ألحبـاب أغـىل ا"امنحه درجـة .. سل عنه إن غاب  .. تعاهدوا القرآن
أيـن ... أيـن حيـايت :  ولكـن قـل ? بحثت عن مصحفك فال تقل أين مصحفي

 ?نجايت 
تعاهـدوا ... تعاهـدوا نـور قبـوركم .. تعاهدوا كتاب ربكـم ..  تعاهدوا القرآن

تعاهـدوا .. تعاهـدوا رشعكـم .. تعاهدوا بـصريتكم ... شفيعكم عن مليككم 
 .رفعة درجاتكم 
ال يأتيـه الباطـل مـن بـني .. ُيؤتى وال يأيت ...  فإنه كتاب عزيز ; تعاهدوا القرآن

 .يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد
فاجلنـة حفـت ... ِرس يف طريـق الـشوك ..  بـشوق أقبل عليه  .. تعاهدوا القرآن

ْأحمب أنت أم كاره.. باملكاره  ٌ? 
وصـيحوا بنـداء .. أعلنـوا احلـب العميـق .. برموا املواثيـقأ...  تعاهدوا القرآن

 .مرحبا أهيا الصديق: القرب 
أحبـوه .. رافقوه .. اقرؤوه .. ال تدعوه .. ال هتجروه .. تعاهدوه  تعاهدوا القرآن

 !  من خري فإنكم عند اهللا  مالقوها وما تفعلو , علموه .. احفظوه .. تعلموه .. 
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 ...اق ــــــــاتف
لكـي تـنجح خطتنـا و يثمـر , قـارئ الـويف  أهيـا الفلنربم اتفاقا بيننـا.. واآلن     

 : عىل اآليتتعاىل ,  مرشوعنا بإذن اهللا 
اجعل العمل له وحـده وال .. جترد ملوالك : , وبعبارة أكثر وضوحا  كن خملصا −

 وتـشهد دفنهـا ,  تـسرييف جنـازة مـا عليـك إال , واألمر يسري ,ترشك معه أحدا 
َفانظر ماذا تر .. د أيام  أن امليت هو أنت بع يقنيبرشط أن تكون عىل فانظر ... ?َ

ِماذا تري  ُ? 
 فقد , وأرجوك أال ترائي  ,  فإن قبول عملك هبا مرهون; ُال تعد هذه الكلامت     

 فهو يريد قلوب اخللق وما علم أن قلوهبم بيـد رب ,حكموا عىل املرائي باجلنون 
امللـك وال  بيـده  وال يعمـل ملـن,يعمل العمل ملن ال يملك قوت يومـه .. اخللق 

 !حييطون بشيئ من علمه
 والعمل الكثـري الـذي ,العمل القليل الذي أخلص فيه صاحبه  عند اهللا كثري       

..  ومـن أجـل ذلـك فـإن املخلـص مـسرتيح ,أرشك فيه  صاحبه عند اهللا حقري 
  فتسرتيح,  فانظر أي الفريقني خري مقاما وأحسن رئيا,تعب قريح  واملرائي 

 بنومـه وفطـره ُ فقـد سـبق املخلـص, وإال نم وال تتعب ,خلصت فامض إن أ     
َسهر املرائي وصوم  !هَ
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 فـإن , ًال ترجـو منـه شـفاء أو تـستفيقٍ, حب  أقبل عىل القرآن بحب عميق −     
 , والرفيـق للرفـاق والزمته مالزمة الروح للجـسد ,أحببته اشتقت إليه واشتاق 

  حلبيبه مالزم َ  أما علمت أن املحب,ىل بالفراقولن تطيق البعد عنه حلظة أو أن تبت
 !?ال يطيق الفراق

ُ فهو حب يـدخل صـاحبه اجلنـة كـام ورد يف ?واعلم أن حب َ القرآن ليس كغريه 
 .حديث أول من تفتح له أبواب اجلنة

 هو أعظم مفتاح من مفاتح الذاكرة وجيعـل احلفـظ سـهال  −  أهيا املحب− احلب
 .يط أو كرب األعامر وضعف األبدان ائق أو األوهام أو الثبميسورا ال تعرتضه العو

   دون علـم  فهذا قول,نه للصغار إفت إىل من يقول بفوات أوان احلفظ وتفال تل    
 فهـؤالء هـم ,م ه فإياك وإيـا, وقائله عنه يوم القيامة مسؤول ,ال يستند إىل دليل

 .املثبطون
 وال ,َك أي مهلـك  ِسك   فتهلـ وإيـاك ونفـ, وتوكل عليه أحسن الظن بربك  −

 ولكن قل كام , قديم ي عن معلوم ال أستطيع احلفظ وهذا أمر  : َا ما حييتًتقل أبد
  " ريب سيهدينَ معيَّكال إن": , عليه وعىل نبينا الصالة والتسليمالكليم قال 



 www.facebook.com/hefzcenter   دقيقة٣٠الخطة الدقيقة لحفظ صفحة من آتاب اهللا بإنقان في 

-٥-    معا ندخل الجنة                                معا  نحفظ القرآن

  , كلـامت ال يقوهلـا مـؤمن.. مـستحيل .. أعجـزين .. بعيـد املنـال .. صعب       
:  لتأتيـك البـرش ,حسبنا اهللا ونعـم الوكيـل : ك أهيا املؤمن أن تقولواألجدر ب

 !فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل يمسسهم سوء
:  وبعبـارة أكثـر وضـوحا,مفارق للحياة بعد حفظـه هـذا  احفظ حفظ مودع -

 , فقد ال تواتيك الفرصة  أن تعود إليه مرة أخر ,م احلفظ وأتقن العمل ِأحك
 ولـئن متـوت وأنـا , آخر أعاملك يف الـدنيا وحتـسن خامتتـك ولربام يكون هذا

 من ْاسألو.. حافظ  لصفحة من كتاب اهللا أحب لك آنذاك من الدنيا وما فيها 
 !ك باخلرب اليقنيمات يأت

ْ وتلمح,واعلم ما وراء احلفظ  تنطلق نفسك كاجلواد  استحرض الثواب -  العاقبة َّ
هـا َ ورشف, نفسك يف تعبها َ راحةَتجدحينئذ س ,الرائعة هيون عليك كل صعب 

 "ولعل حديث نبينا الـصدوق,ها يف إمهاهلا َ ونعيم وعزها يف ذهلا , ,يف إهانتها 
 فإن منزلتك ,اقرأ وارتق ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا : يقال لصاحب القرآن 

تمتد والتـي سـ    يكفي لزرع شجرة االجتهـاد يف قلبـك"عند آخر آية تقرؤها 
 !طول مجيع جوارحك وتنبعث فيه مهة تزحزح اجلبال بأمر رهباأغصاهنا لت

 ,; فالطريق ممهد باألشواك واألهـواء والفـتن والكـروب  شمر عن ساق اجلد -
 ولـن , واهللا نارصك أهيا املقبل عليـه , فهذا طريق اجلنة ,ولكن أقبل وال ختف 



 www.facebook.com/hefzcenter   دقيقة٣٠الخطة الدقيقة لحفظ صفحة من آتاب اهللا بإنقان في 

-٥-    معا ندخل الجنة                                معا  نحفظ القرآن

ق ألـست يف ضـي:  قيل ألحد الـسلف :يغيب عن قلبي تلك الكلامت العجيبة 
لـوال األشـواك لـشككت يف :  فقـال,من األشـواك التـي تلقاهـا يف طريقـك 

 !الطريق
  وقد ثبـت بالتجربـة, األجماد قريناالجتهاد  و,  األزهار  قطفُاألشواك سنة      

 . طريق ال يؤدي إال شيئهوشواك باألقى فيه ت أن الطريق الذي ال تلالعملية 
  ,اهـا َؤدُ حقـوق البـد أن ي فاحلفظ له;وال تتعجل احلفظ   اصرب  صربا مجيال    -

 , وحـصاده  قبل أوان نضجه ووقت إثـامره حفظك عن وكم ستندم إن قمت 
 لرتقيـع ثـوب  وإن فعلت فسوف حتتاج إىل أضعاف ما بذلت من جهد ووقت 

أو أو تكـابر  آنـذاك أن حتـزن  لـك  وال حيـق,حفظك الذي خرقته بتفريطـك 
 !ارجع فاحفظ فإنك مل حتفظ : األمني كُتغضب إن قال لك شيخ

 فقـد ثبـت ,ألـق الـدنيا وراء ظهـرك .. واستعن بـاهللا وال تعجـز  كن شجاعا -
 , وحاملهـا حامـل تـراب , طالبها طالب رساب ,بالدليل أهنا ال تساوي شيئا 

 .قرين العذابوعاشقها 
َ   كم أضاعت الدنيا منا صالة كم تركـت الـدنيا أصـحاهبا عـىل شـفري ..  الفجر َّ

 .القرب
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 فكم من حافظ  ,كثريا قليال أو ال تتحدث عن حفظك  ..أمسك عليك لسانك  −
َ العني حفظِأدخلت َا ومجـد ُ  ولو أين حدثتك عن امرأة تيبس لساهن, النسيان ه قربُ ُ َ

 !! مل تصدقني  من النساء قرينتهاإحد بياهنا حني حسدهتا 
 وعليـك , أحـد كن كالـشجرة احلكيمـة تنمـو دون أن يـشعر هبـا: ومجلة القول

 .َليل هنار.. األذكار صحيح ب
وال جتعل آخر عهدك بالصفحة هـو يـوم  َك وارع تلك النعمةصل رحم حفظ -

وأكثـر مـن .. واملراجعة والعنايـة  وإنام تعاهدها بالرعاية ,والدهتا يف ذاكرتك 
 وكـان  بـإذن اهللا وحـده , اشتد عود حفظـك,فإن فعلت .. التسميع والرواية 
 . اليافع الذي ال حيتاج إىل غريه من البرشكالشاب القوي

 كام ورد يف صحيح َحفظه فمن استودع اهللا شيئا , ادع ربك واستودعه حفظك -
 . اجلامع الصغري للعالمة األلباين  رمحه اهللا

واعمـل بـام .. فاسـتقم كـام أمـرت .. كوكبـا  وها أنا قد أضأت لك أحـد عـرش
ومـن ذا الـذي .. استنرصه فخذله  فمن ذا الذي ,صحت واستعن بربك القدير ُن

َ فاللهم القبول القبول,استعطاه فحرمه  َ. 
  : بيانوهذا وقت 

 ).بإذن اهللا(ثالثني دقيقة يف من كتاب اهللا بإتقان اخلطة الدقيقة حلفظ صفحة 
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َّ كام مر بـك آنفـا −   فقد ثبت بالدليل,  وألق الدنيا وراء ظهرك, أسبغ الوضوء -
واعتــدل يف جلــستك وأحــرض مــصحفك الكبــري  , أهنــا ال تــساوي شــيئا −

 فأنت ,وأغلق هاتفك اجلوالواستحرض عظيم األجر وجزيل الثواب واخشع 
 .ربك الكريم وموالك املتعال كالم اآلن يف حرضة 

 ,مـرتني عـىل األكثـر  قراءة الصفحة التي تريد حفظهـا استمع من شيخ متقن  -
 ومـا أمجـل  ,ينيـك ال بعوأنت يف مـصحفك تنظـر بقلبـك ,لتصحيح قراءتك

 ! فإن احلفظ مع الصرب, واصرب , اءكالب
 إىل مقطعني أو ثالثة مقاطع عىل األكثر برشط أن يكـون املقطـع ِّقسم الصفحة -

  من قراءة يسرية يف التفسري − قبل الرشوع يف احلفظ –مرتابط املعنى وال بأس 
 ;لتفسري املقام امليرس أو أيرس التفاسري وال تعد هذين التفسريين فيطول بك يف ا

 !فلكل مقال مقام
 ال –مخـس مـرات  وكرر قـراءة املقطـع األول مـرتال , توكل عىل ربك املتعال -

 فهذا يـرصفك , بدون تكلف أو تنطع أو تشدق ,بصوت مسموع عال  −أكثر 
ٍ ولكن عليك بالقراءة السهلة اليـسرية دون تعـد ,املقصد ويرهق احلنجرة عن 

 .لعىل أحكام التالوة أو إخال
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 واسـتعن بـاهللا واقـرأ هـذا , واجعله يف مكان بعيد عنك أغلق مصحفك متاما -
 فحـاول التـذكر فـإن مل , وإذا كان منك خطأ أو سـهو أو نـسيان ,املقطع غيبا 

تستطع فاذهب إىل مصحفك فانظر فيه ثم عد إىل مكانك وأعـد قـراءة املقطـع 
 .هذا املقطعغيبا مرات أخر برشط أال تتعد الوقت الذي حددته حلفظ 

 من الصفحة واحفظه بـنفس طريقـة حفظـك للمقطـع انتقل إىل املقطع الثاين -
إن كانـت ( األول عىل أن يكون بداية املقطع الثاين هو آخر كلمـة أو آخـر آيـة 

 .من املقطع األول وذلك للربط بينهام) اآلية قصرية 
 ,ال إيامهـا ِّتًكرر املقطعني معا غيبا مر , للمقطع الثاين من الصفحة كبعد حفظ -

 !. إياك وإيامها, التكراريف املصحف أثناء االستعجال أو النظر ووإياك 
ثـم  −  بـالتي هـي أحـسن −إن كان هناك مقطعا ثالثا فاحفظه أيضا  كـسابقيه  -

دون نظـر إىل غيبـا  التـي تـم حفظهـا,  اربطه بأخويه وكـرر قـراءة الـصفحة 
 .وامحد اهللا عىل التامماملصحف , 

 , بـل اهـتم ضبط املتشاهبات اللفظية يف الـصفحة يف هـذه املرحلـةال تشتغل ب -
بالرتكيز وتركيز التكرار , وإذا أردت الوقوف عىل ضـبط املتـشاهبات اللفظيـة 
 .فاجعل ذلك قبل أو بعد حفظك للصفحة , وال تضيعن األوقات ; أثابك اهللا
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 , إذا شعرت بأنك أتقنت حفظ الصفحة يف وقـت قـصري دون الوقـت املقـرر  -
جيب عليك االلتزام بالوقت املحدد وهو ثالثون دقيقة تامة , والبـد أن تكـرر 
كثريا وبرتكيز إال أن ينتهي الوقت املقرر , وال تغرت بحفـظ الـصفحة يف عـرش 

 .وقد اقتنعت أنت بذلك , واهللا املوفقدقائق ; فقد سبق وناقشتك يف ذلك , 
نحـن عـىل مـشارف شـهر  ال سـيام واطبع هذه الكلامت وانرشها بني اخلـالن -

 فتعاقب يف الدنيا باحلرمان ويف اآلخـرة , وال تبخل عنهم بعلم أصبته , القرآن
 .باخلذالن

 :ات تنبيه
 يف ثباتـك عـىل طريقـة  يكـون ولكـن نجاحـك–ام َّ ربـ–نعم , مل نأت بجديد  -

 وإن شئت عددت لك مائة طريقة ; فالطرق كثرية ورسدها أمر سهل , واحدة 
 غـري ٌ مـسلك لكن التخبط بني الطرق والتنويع بني الوسائل, وليس بالصعب 

 ه يـصلُالـَخُحممود , وفاعل ذلك عىل خطر , ووصوله إىل إتقـان احلفـظ وال أ
 .فذلك أمر نادر احلدوث غري معهود..  , وإن وصل ليس سهال

إنام هي لتوضيح كيفية احلفظ وطريقة اآلن  , بني يديك هي هذه الورقات التي  -
  منهجيـة عمـل – الورقـات –وليـست  الصفحة املـراد حفظهـا , التعامل مع

 للحفظ واملراجعة ,  أمـا اخلطـة الكاملـة للجمـع بـني  متكامالانظاموليست 
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احلـصون اخلمـسة يف "احلفظ واملراجعة والقراءة واالستامع جتدها يف طريقتنـا 
 : ودونك رابط التحميل"  حفظ القرآن الكريم

 http://quranourlife.com/mktba/play-2139.html :موقع القرآن حياتنا
 .ارجع إليه واقرأه قراءة متأنية ; فسوف ينفعك بإذن اهللا

قراءتك هلذا السطر يعني أنك بلغت آخر الكتاب , أي أمتمـت اخلطـوة األوىل  -
غب يف جنة ربك  , حتـب كـالم مـوالك , يف طريق احلفظ , وهذا يعني أنك تر

 , خططت بنجاح ملرشوعك العظـيم , أنـصحك − أخالك –صدقت يف نيتك 
بكل حب وإخاء , ال جتعل هذه اخلطوة آخر خطواتك , وقراءة هذه الكلـامت 
أعىل طموحاتك , بل اهنض اآلن مهـام كـان الوقـت أو االنـشغاالت , ونفـذ 

 .يف , فام ضيعنا واهللا غري التسواخلطة 
 !أقبل وال ختف من الشيطان ; إنك أنت األعىل  -
َّ أحد من احلفاظ املتقنني أن يصف لك حال قلبه بعد أن من اهللا عليه ال يستطيع -

ــت ــد كن ــامال  ; فق ــريم ك ــرآن الك ــظ الق ــابوين , ُبحف ــك  فأج ــألتهم قبل  س
َّواستنهضوين للحفظ , وعندما أتم اهللا عيل نعمته بحفظ كتابـه , إذا بوصـفهم 

وال (ُ كنت عليه ُال تبلغ أن تكون عرش معشار ماالقرآن ال القلب الذي مجع حل
مـن بـإذن اهللا  سـتكون أنـت عليـه وما ) أدعي اإلتقان بل واهللاِ أرجوه وأمتناه
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: الفرحــة والــسعادة واحلبــور واهلــدوء والــسكينة واالطمئنــان , وباختــصار 
ِسيصبح قلبك كالبستان ;  وليس املخرب كاملعاين , ف َ هنيئا ثم هنيئا لـك  احليـاة ْ

 .الطيبة والرضوان , والروح والرحيان 
هذا املجلـس املبـارك ,  أن صحبتك يف  ال أريد أن أذرك أهيا القارئ الكريم  بعد 

  − وأنت أهلـه –أشكرك عىل قراءة كلامت سطرهتا يمني أخيك , فأتم  املعروف و
 ببـذل النـصح ل عنـابالدعاء يل بظهر الغيـب يف صـلواتك وخلواتـك  وال تبخـ

 .الرفيق لكتاب اهللا 
وإنـام حبـل بـإذن اهللا ,  آخر  عهدي بك – اللطيف – هذا الكتاب ن يكون ول     

 saidhamza96@gmail.com الوصل بيننا موصول عىل الربيد االلكرتوين
 ) : سبوكالفي( وأيضا عىل موقع التواصل االجتامعي 

  www.facebook.com/hefzcenter :مركز استشارات احلفظ واملراجعة واملتشاهبات اللفظيـة 
َويف اخلتام , أسأل اهللا عزوجل أن ينفـع هبـذه الكلـامت كاتبهـا وقارئهـا وناقلهـا 

ن يرزقنـي فيهـا اإلخـالص وأن ومعلمها ونارشها وأن يكسوها ثوب القبول وأ
 .يثقل هبا موازيني وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلم تسليام كثريا

 .سبحانك اللهم ربنا وبحمدك , أشهد أن ال إله إال أنت , أستغفرك وأتوب إليك
 سعيد أبو العال محزة /يف اهللا حمبكم                                                                            


